Program pro poskytování dotací v roce 2018

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

Zásady pro poskytování dotací z
Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2018
(FPSZČ) č. 1/2017
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Tyto zásady upravují způsob poskytování finančních dotací z rozpočtu města Benátky nad Jizerou na
podporu celoroční činnosti sportovních a zájmových organizací (spolků).
2. Město Benátky nad Jizerou věnuje dlouhodobě pozornost rozvoji sportu a spolkové činnosti a
vytváření podmínek pro sportovní využití občanů, především dětí a mládeže. Poskytování dotací z
rozpočtu města do vymezené oblasti činností je jednou z forem péče o celkový sportovní, tělovýchovný
rozvoj a uspokojování potřeb občanů v rámci samostatné působnosti obce v souladu s ust. § 102 odst. 3)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. II
Účel a podmínky pro poskytování dotací
1. Fond je zaměřen na podporu:
 celoroční činnosti spolků se sídlem ve městě Benátky nad Jizerou s tím, že minimálně 30% finančních
prostředků z této částky dotace bude použito na činnost mládeže
 využití volného času mládeže ve věku 6-18 let - odměny pro vedoucí a trenéry mládeže
2. Dotační řízení dle těchto zásad není určeno pro příspěvkové organizace a organizační složky města.
Právnická osoba sdružující více aktivit vystupuje v dotačním řízení jako jediný možný žadatel.
3. Žadatelem o dotaci může být spolek se sídlem v Benátkách nad Jizerou, jehož členskou základnu tvoří
řádně registrovaní členové v příslušném sportovním či zájmovém subjektu a u příslušného sportovního
(zájmového) svazu či unie. Tyto subjekty musí vyvíjet soustavnou a pravidelnou sportovní či
zájmovou činnost, včetně zapojení do soutěží, u sportu, v příslušných sportovních odvětvích.
4. Právnická osoba žádající poskytovatele o dotaci působí ve svých pravidelných a soustavných
aktivitách nejméně 1 rok.
5. Dotaci lze použít na výdaje, vždy v souladu s účelem dotace uvedeným v žádosti, za podmínek
sjednaných ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem
6. Příjemce dotace nemůže přidělené finanční prostředky poskytnout jiné právnické či fyzické osobě,
pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s celoroční činností.
7. Příjemce dotace oznamuje poskytovateli každou změnu důležitou pro čerpání dotace a kontakt mezi
smluvními stranami (změna statutárního zástupce, sídlo, kontaktní údaje apod.).
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8. Další podmínky a požadavky pro čerpání a účtování dotace může poskytovatel zahrnout do
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
9. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
10.
Žadatel, který ke dni podání žádosti nemá vyřízené pohledávky směrem k městu či subjektům
napojeným na rozpočet města, bude vyřazen z dotačního řízení.
11. Žadatel (spolek) je povinen spolupracovat v rámci přidělení dotace s městem ( poskytovatelem
dotace)
Čl. III.
Postup při dotačním řízení
1. Vymezení působnosti:
 město Benátky nad Jizerou má v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny v rozpočtu finanční
prostředky v maximální výši 8 mil. Kč;
 poskytnutí dotace schvaluje Zastupitelstvo města;
 odbor finanční a plánovací – výkon a dohled nad výstupy dotačního řízení.
2. Zásady budou zveřejněny na úřední desce města, webových stránkách města a ve Zpravodaji
Benátecka.
3. Žádost o dotaci se podává prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou na základě
těchto termínů:





Vyhlášení programu 9.11.2017
Příjem žádostí od 14.12.2017
Uzávěrka příjmu žádostí do 31.1.2018
Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 29.6.2018

4. Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s a ust. § 10a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Žádost se podává na předepsaných formulářích, které jsou dostupné na internetových stránkách
poskytovatele www.benatky.cz.
6. Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost a přesnost údajů v žádosti i všech poskytnutých dokladech.
7. Dotace bude poskytnuta na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy. Smlouvu za poskytovatele
podepisuje starosta města, za příjemce osoba oprávněná podepisovat za daný subjekt. Tato osoba musí
doložit právo podpisu za daný subjekt. Žadatel, u něhož dojde v době čerpání dotace k existenčním
změnám (zánik, sloučení apod.), je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace a
dohodnout vypořádání vztahu k rozpočtu města.
Čl. IV
Kritéria a hlediska hodnocení žádostí






důvěryhodnost žadatele;
finanční náročnost činnosti daného subjektu;
přínos činnosti daného subjektu pro město;
práce s dětmi a mládeží;
dosažené výsledky v rámci soutěží
Čl. V
Finanční vyúčtování dotace

1. Příjemce dotace je povinen ve svém účetnictví vést dotaci odděleně tak, aby byla možná kontrola
poskytovatelem dotace.
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2. Vyúčtování celkové částky bude provedeno do 31.1.2019 prostřednictvím předloženého formuláře,
který je přílohou těchto zásad. Vyúčtování bude kontrolovat Finanční výbor, Kontrolní výbor a
Zastupitelstvo města. Dotaci nelze použít na úhradu investičních nákladů. Kopie účetních dokladů
budou přílohou tohoto vyúčtování.
3. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace poukáže příjemce zpět na účet poskytovatele.
4. V případě, že příjemce dotace nepředloží příslušné vyúčtování ve stanoveném termínu ani na základě
následné výzvy odboru finančního a plánovacího, bude poskytovatel vymáhat zpět celou výši dotace a
bude vyřazen z dotačního řízení v následujícím roce.
Čl. VI.
Kontrola použití dotace
1. Pro případ, že příjemce dotace nevyčerpá dotaci v plné výši, příp. ji bude čerpat pro jiné účely, než
jsou uvedené v čl. I. této smlouvy, nebo poskytovatel dotace zjistí neoprávněné nakládání s
poskytnutými prostředky viz. čl. II. této smlouvy, zavazuje se příjemce dotace k vrácení nevyčerpané
dotace, příp. k vrácení částky, která byla užita k jinému účelu, a to v termínu do 31.3.2019. Dále se v
tomto případě příjemce dotace zavazuje uhradit zákonný úrok z prodlení, který se bude počítat vždy od
data čerpání jednotlivých poskytnutých dotací.
2. Nesplnění podmínek stanovených touto smlouvou příjemcem dotace je porušením rozpočtové kázně
ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
3. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním této smlouvy, popř. jednotlivých údajů v ní uvedených (své
identifikace, dotačního titulu, výše poskytnuté dotace, atd.).
4. V případě přeměny nebo zrušení příjemce dotace s likvidací před lhůtou pro čerpání dotace je příjemce
dotace povinen finanční prostředky vrátit poskytovateli dotace, a to nejpozději do posledního dne
předcházejícího dni, ve kterém nabyde účinnosti přeměna příjemce dotace nebo zrušení příjemce
dotace s likvidací.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení
1. Tyto Zásady schválila Rada města Benátky nad Jizerou na svém jednání dne 8.9.2017 usnesením
č. 409/15/R/2017.

Přílohy:
Č. 1 – Vzor žádosti o poskytnutí dotace na činnost
Č. 2 – Vzor žádosti o poskytnutí dotace na využití volného času mládeže ve věku 6-18 let
Č. 3 – Formulář vyúčtování dotace
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